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Jan Herben o Brumovicích:

Vpíjím lačnýma očima do sebe ten kousek
kraje, který se kol dědiny prostírá přede mnou.

Nové POKOLENÍ
Zpravodaj Obce Brumovice

ÚVODNÍK
Pořadové číslo 19             Rok 2008/2

Vážení čtenáři, milí přátelé,
   čas, který prožíváme příjemně, 

má jednu nevýhodu. Ubíhá strašně 
rychle. Zdá se mně, že takto pra-
videlně utíkají, dokonce čím dál 
rychleji, prázdninové měsíce, i když 
z nich samozřejmě opravdu příjem-
ně trávíme třeba jen několik dnů. 
Většina z nás očekává, že v letních 
měsících prožije krásné chvíle. Nej-
více se na prázdniny těší samozřej-
mě děti, protože je čekají dva bez-
starostné měsíce, spousta zážitků 
z prázdninových táborů, z pobytu 
u babičky a dědečka, z dovolených 

s rodiči. Někteří studenti mají dokon-
ce až čtyři měsíce prázdnin. Dospě-
lí se těší na výlety, pobyty u moře, 
nebo jen tak prožité dny bez pracov-
ních povinností. Ti, co mají povin-
nosti na polích a vinicích, to mají 
o trochu horší, ale i tak se najdou 
dny, kdy je příležitost se pobavit, 
setkat s přáteli, jít se vykoupat. 

Občané Brumovic mají hned na 
začátku prázdnin možnost se plně 
kulturně vyžít. Vždyť „Jarní hody“, 
konané první neděli a pondělí v čer-
venci, jsou největší kulturní událostí 
Brumovic celého roku. S odstupem 
čtrnácti dnů následují odehrávky 
hodů s pohárovým turnajem ve fot-

bale a jistě je i celá řada dalších 
prázdninových příležitostí.

Chtěli jsme Vás trochu naladit na 
toto nadcházející příjemné období, 
proto jsme uspíšili vydání zpravo-
daje, aby Vás zastihl ještě na začát-
ku prázdnin. Větší pozornost v něm 
věnujeme dětem, ale pro každého 
se tu něco najde. Pozveme Vás na 
pěknou výstavu o dětství. Přejeme 
Vám příjemné prožití letních měsí-
ců, hodně pěkných zážitků z dovole-
ných a těšíme se na setkání s Vámi 
prostřednictvím příštího zpravodaje 
nebo osobně.

- Josef Šedivý -             
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Jan Herben a jeho vztah k mládí
O Herbenově dětství a student-

ských letech jsme si toho pověděli 
hodně ve zpravodaji č. 2 a 3. Víme, 
že neměl zrovna radostná dětská léta, 
rodiče byli chudí, těžce pracovali, pro-
to i on musel pomáhat doma, na poli, 
pást husy. Rád však na svá dětská 
léta vzpomínal. Přestože žil v Brumo-
vicích jen do svých dvanácti let a pak 
jen o prázdninách, rodný kraj se mu 
zapsal natolik do paměti, že mu věno-
val prakticky většinu svého spisova-
telského díla. Život v mládí byl základ 
jeho života. 

To se odrazilo i v jednom z jeho 
prvotních děl a to byly „Slovácké děti“. 
Slovácké děti vyšly poprvé roku 1890, 
tj. před téměř 120 lety.    

Ve „Slováckých dětech“ čteme 
věnování: “Své Bronislavě. Věnuji Ti, 

Broničko, tyto obrázky na vzpomín-
ku Tvé první návštěvy v našem kraji 
a v Brumovicích roku 1885. Jsou to 
obrázky z doby starší, ale najdeš tu 
i některé z těchto roztomilých děvčic 
a tvrdých chlapců, které si sobě upřím-
ně zamilovala“.

Celá kniha je obrazem života 
a povah slováckých dětí a způsob 
vyprávění mluví sám za sebe o vztahu 
Jana Herbena k dětem. 

Podívejme se, jak krásně dovedl 
popsat naše předchůdce, když byli 
malí

– Josef Šedivý -  

„Mládež všech národů pod slun-
cem, myslím, je si svrchovaně podob-
na. Pedagogové všech národů se 
shodli také v tom: přirovnávat kluky 

k rozcuchaným vrabcům, kdežto děv-
čátka k uhlazeným švitorným vlaš-
tovkám. Je to tak jistě správné. Naši 
slováčtí chlapci ve věku od pěti let 
do patnácti jsou praví divocí vrabci. 
V mládeži slovácké jako v zrcadle vidíš 
povahu starých, vidíš tu přirozenost, 
nezkrocenou horkokrevnost a prud-
kost, společenskou družnost a zálibu 
ve zpěvu i hrách, vnímavost přírody 
a smysl pro poezii.

  V zimě chlapci chodívali do školy. 
V létě málokterý a jen nuceně. Pro-
to také, když jste se donedávna ptali 
rodičů, kolik pak roků chodí Jurka do 
školy, odpověděli vám:“Už tři zimy“ 

  Pan učitel přicházel ke mně na 
besedu. Pustil žáky ze školy v jede-
náct hodin.  „Kolik pak máte žáků ve 
škole? Ptal jsem se ho. 

„Z dvou set sedmdesáti v obou 
odděleních – jednatřicet“ „ to není 
slavné“ „Vina je na rodičích. A podám-
li seznam nedbalců, přicházejí mi opilí 
před školu nadávat, vyhrožují  mi, je to 
kříž..“ Vytáhl černou knížku a pokračo-
val: „Ani byste nevěřil, co je to výmluv, 
když děti nepřijdou do školy. Za dva 
roky, co jsem v Brumovicích, vysle-
chl jsem a zapsal si na stopadesát 
různých dětských výmluv. Zeptám-li 
se, proč nebyli včera ve škole, spustí:  
Neměli sme chleba. Česali mně hlavu. 
Nechceli mně tatínek dát grejcar na 
papír. Zabíjali sme, mosel sem roz-
nášet. Nemohl sem najít klobúk. Naši 
povídali, že nemajú kdy mě vypravit. 
Naši povídali, že k nám dondú kmo-
cháček a že dostanu šestku, dyž im 
dám pac. Toman mně hodil sopel na 
hubu, tož sem to běžel dom žalo-
vat. Tatínek kryli střechu, mosel sem 
podávat došky. Upadl sem do blata, 
tož sem bečel a šel dom. Mosel sem 
za pacholkem zavírat vrata, vozili sme 
hnůj. Náš Janek povídal, že nepůjde, 
tož sem sám nešel. Jakub mně nepři-
šel zavolat, povídal, že mně zavo-
lá. Neskoro uvařili, tož sme neskoro 
obědvali. Mosel sem chodit po palír-
ně pro tatínka, nechceli jít dom. Díval 
sem se na kuřata, jak se líhly. Nevěděl 
sem, kolik je hodin…“
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Dětství před osmdesáti lety
Každý rád vzpomíná na dětská léta 

jako na nejkrásnější období lidského 
života. Srovnávat však dětství před osm-
desáti lety a dnešní život dětí příliš nelze. 
Je úplně jiný. V Brumovicích za I. repub-
liky trávily děti většinu času v zeměděl-
ském hospodářství svých rodičů, v létě 
venku, v přírodě. Při tehdejším větším 
počtu dětí v rodinách i v sousedství si 
děti pohrály samy mezi sebou. Hrač-

ky pro děti se tehdy téměř nekupovaly. 
Někdy rodiče vyrobili pro děti panenky 
ze dřeva, z kukuřičného šustí nebo je 
ušili z hadříků, vyřezali koníka a vozík 
ze dřeva. Snad někdo dostal kupova-
nou dřevěnou káču, kterou pak bičíkem 
roztočil.  Když někdo dostal kupovanou 
panenku od příbuzných z města, všech-
ny děti z ulice ji chodily obdivovat.   

Většina dětských her byla kolektiv-

ních. Děti hrály kamínky na schodech, 
koulely kuličky, hrály hry s puckú (míčem 
z hader), na schovávanou nebo semelo 
(hra s hranatou špičatou kostkou a pál-
kou).

Pokud byla doma hromada žluté 
hlíny (používala se na omazávání stěn 
domů), hrály si děti tam. Venku v příro-
dě bylo dětem nejlíp a zábava se vždy 
našla. V zimě děti poslouchaly říkan-
ky a pohádky a četlo se z knížek. Pro 
ukrácení chvíle se hrála stolní hra na 
ovčinec, kde ovce byly zrnka kukuřice 
a vlky představovaly knofl íky. Později 
také „Člověče, nezlob se“ a karetní hry.

Před 80-ti lety však děti musely dale-
ko víc pomáhat v hospodářství. 

K jejich povinnostem patřilo obrat 
a uvařit brambory pro zvířata, napást 
husy, zamést dvůr, připravit denně dře-
vo a uhlí na topení, umýt nádobí. V létě 
děti prostíraly povřísla  při žních, sklíze-
ly ovoce a dělaly vlastně všechny lehčí 
zemědělské práce. Děvčata také uklí-
zela dům, pomáhala vařit, chlapci vodili 
koně nebo krávu v řádcích. 

Protože nebylo tolik hraček, ani 
jiných prostředků zábavy, musely děti 
vymýšlet samy, jak se zabavit. V dnešní 
době elektronických her a hraček by asi 
nebyly příliš spokojeny s tehdejší nabíd-
kou pro děti.

Podle vyprávění zpracoval 
Josef Šedivý

Krajina mého dětství – Zuzana Renčová

Místo řeky včely šumí,

místo deště slunce prší

a po stráních do návrší

se jak rouno réva vlní.

Kdo teď vodí ploštic stáda

po cihlových schodech vzhůru?

Kdo pohřbívá mrtvou můru?

Komu listí na trůn padá?

Kdo promění kousek smetí

na hrad, na hrob, na chlebíčky?

Pod lipami u kapličky

kouzla má jak v kuklách spí.

Až k nám přijdou z nebe děti,

motýli se vykuklí.
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Zasedání zastupitelstva obce

Brumovice - Lidé a doba
V roce 1738, tj. před 270 lety napadla Brumovice 

a celou jižní část Moravy hejna kobylek z Uher a způ-
sobila velké škody.

V roce 1898 byl ustaven v Brumovicích potravní 
spolek, předchůdce spotřebního družstva Jednota. 
Složili se na něj občané Brumovic a  začali podnikat 
v obchodu potravin i jiných domácích potřeb. Byla to 
konkurence židovských obchodníků. Sídlo potravní-

ho spolku bylo v místě starého obchodu, kterému se 
dodnes říká spolek.  

V roce 1908, tj. před 100 lety byly pořízeny hodiny 
na kostel za cenu 1.080 korun. Ponocný už nemusel 
odtrubovat denní i noční čas. 

V roce 1928, tj. před 80 lety bylo velmi chladno až 
do jarních hodů.

- Josef Šedivý - 

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané! 
Letošní rok se dostal už do své 

poloviny. A ta pro nás přináší hodové 
období. V době, kdy se Vám dostává 
toto číslo zpravodaje do rukou, vrcholí.  
Organizaci hodů si vzali za své někteří 
zastupitelé v čele s předsedou kulturní 
komise panem Troubilem, a na žádost 
rodičů také pan Miklík. Jejich vstřícný 
krok oceňuji, protože organizace této 
akce není jednoduchou záležitostí. 
Těším se na naše společné hodování 
pod májí.

V měsíci květnu byla dokončena 
první etapa opravy kanalizace a vozov-
ky na Vrchním konci. Vím, že výstavba 
probíhala celou dobu za nepříznivých 
povětrnostních podmínek. Způsobi-
lo to problémy nejen lidem bydlícím 
v dané lokalitě, ale také samotné sta-
vební fi rmě. Věřte mi, že naší snahou 

je zlepšovat podmínky pro zdravý 
a klidný život.

Ze současných stavebních aktivit 
bych se chtěl zmínit o právě zaháje-
ných pracích na úpravě záchytného 
příkopu ve Žlíbku hned vedle domu 
paní Smolíkové. Touto úpravou dojde 
ke zlepšení navádění přívalových vod 
do stávající kanalizace. Náklady jsou 
převážně hrazeny z dotačního titulu 
na protipovodňová opatření z Jihomo-
ravského kraje. 

Byly zahájeny přípravné práce 
na řešení havarijního stavu stropu 
v budově hasičské zbrojnice.

Zavedení integrované dopravy 
v naší obci vejde v platnost v pro-
sinci tohoto roku. Začátkem měsíce 
července fi rma Kordis zveřejní upra-
vený návrh jízdních řádů. Měly by se 
zde projevit změny na základě našich 

podaných připomínek. Do jaké míry 
jsou akceptovány, budeme mít možnost 
prověřit také internetových adresách: 
www.idsjmk.cz a www.kordis-jmk.cz

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem občanům, kteří se aktivně ve 
svém volném čase zapojují do spor-
tovního, kulturního a společenského 
dění naší obce. Jejich aktivita přináší 
do obce život. Jejich nápady a ochota 
něco pro obec udělat navíc je motivují-
cí pro ostatní občany a vytváří pro nás 
všechny vždy něco nového, mnohdy 
zajímavého a pro naši mládež i pouč-
ného. 

Přeji všem krásné léto, školákům 
příjemné prožití prázdnin a veselo 
hody!

Váš starosta 
Ing. Vavřinec Charvát

Usnesení
z 16. řádného zasedání Zastupitel-

stva obce Brumovice konaného 
dne 10. 4. 2008

v 18.00 hodin ve velké zasedací 
místnosti OÚ Brumovice

1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále jen ZOB) schvaluje:
1.1. program jednání ZOB
1.2. ověřovatele zápisu pana Jiřího 
 Bureše a pana Petra Kocmana
1.3. návrhovou komisi ve složení Ing. 
 Marie Kratochvílová a JUDr. Dob-
 romila Macháčková
1.4. plnění usnesení z 15. zasedá-
 ní ZOB, vyjma uzavření smlouvy 
 o uložení stavební suti s panem 

 Luďkem Vlčkem na sběrný dvůr 
 z důvodu nepředložení stavební-
 ho povolení ke stavbě RD.
1.5. smlouvu o dílo č. 05193/2008 
 – na vozovku Vrchní konec – 
 I. etapa s fi rmou VHS Břeclav 
 s úpravami v čl. XI, odst. 2, bod 
 první – pouze po byly způsobeny 
 zásahem třetí osoby, a druhý bod 
 tohoto článku vypustit úplně 
 a v čl. VIII, odst. 3, ukončit… 
 dnem předání a převzetí řádně 
 dokončeného díla.
1.6. smlouvu o dílo č. 05194/2008 
 – Záchytný příkop Žlíbek, upra-
 vit stejně jako smlouvu 
 05193/2008.
1.7. Rozpočtové opatření č. 2 – navý-

 šení rozpočtu o částku 1.115 tis. Kč 
 z přebytku hospodaření minulé-
 ho roku.
1.8. Interní směrnici o poskytování 
 cestovních náhrad.
1.9. Interní směrnici určující postup 
 při zadávání veřejných zakázek 
 malého rozsahu.
1.10. Interní směrnici o poskytování 
 darů občanům obce
1.11. Zástupce obce k účasti na Val-
 ných hromadách společnosti 
 VaK Břeclav, a. s. a České spo-
 řitelny, a. s. pana starostu Ing. 
 Vavřince Charváta s mandátem 
 do 30. 6. 2009
1.12. Poskytnutí příspěvku MO ČZS 
 na upořádání Velikonoční výsta-
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 vy vín ve výši Kč 3 tisíce.
1.13. Poskytnutí příspěvku Sokolu 
 Brumovice na konání akce Běh 
 Parkem J. Herbena ve výši Kč 
 3 tisíce.
1.14. Termín konání veřejné schůze 
 k předložení návrhů na změny 
 územního plánu obce na den 
 29. 4. 2008 v 19:00 hodin.
1.15. Změnu smlouvy o nájmu země-
 dělské půdy s fi rmou Patria 
 Kobylí v části týkající se výše 
 nájemného. Zvyšuje se nájem-
 né na částku 1 600,- Kč/ha a rok.

2. ZOB neschvaluje:
2.1. pronájem Jezírka o. s. Jezírko 
 z důvodu zákonných překážek 
 možnosti uzavření této smlouvy
2.2. Poskytnutí příspěvku Diakonii 
 Broumov na svoz darů.

3. ZOB bere na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti obecního úřa-
 du od data konání posledního 
 ZOB, tj. 6. 3. 2008
3.2. Informaci o konání premiéry 
 Divadla Loutky bez nitek.
3.3. Informaci o probíhající akci 
 k zavádění Integrovaného 
 dopravního systému v obci,
 týkající se možnosti vyjádření 
 občanů k tomuto problému.
3.4. Informaci Kulturní komise, která 
 se vyjádřila k výzvě paní Zavia-
 čičové a informovala o zahájení 
 přípravy Jarních hodů.
3.5. Informaci o zhoršení se havarij-
 ního stavu obecního sklepa čle-
 ny MO ČZS – bude předmětem 
 dalších jednání.
3.6. Termín konání dalšího ZOB na 
 den 15. 5. 2008.

4. ZOB ukládá starostovi obce:
4.1. Před podpisem schválených 
 smluv č. 05 193/2008 a 05 
 194/2008 zkontrolovat, zda roz-
 sah ve smlouvě uváděných pra-
 cí pro tento rok odpovídá pro-
 jektové dokumentaci.
4.2. Ve věci odvodňovacího kanálu 
 pod domem Häuslerových, č. p. 
 182 zahájit s majiteli pozemku 
 jednání ve věci uzavření smlou-
 vy o věcném břemenu pro obec.
4.3. Zajistit zpracování neformální 
 dohody o spolupráci obce na 
 péči o Jezírko občanským 
 sdružením Jezírko a o jeho 
 využívání občanským sdruže-

 ním Jezírko k výchově mládeže 
 k rybářství.

Usnesení ze 17. řádného zasedání 
Zastupitelstva obce Brumovice 

konaného dne 13. 5. 2008 v 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti 

OÚ Brumovice

1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále ZOB) schvaluje:
1.1 Program ZOB
1.2 Ověřovatele zápisu pana Kuče-
 ru a Charváta J., zapisovatele 
 paní Marcelu Studýnkovou
1.3 Návrhovou komisi ve složení 
 Václav Troubil a Václav Lupač
1.4 Celoroční hospodaření obce 
 a závěrečný účet obce za rok 
 2007 včetně zprávy o výsledku 
 přezkoumání hospodaření obce 
 za rok 2007 bez výhrad
1.5 Kupní smlouvu o prodeji pozem-
 ku parcelní číslo 3006/183 
 o výměře 428 m2

1.6 Rozpočtové opatření č. 3 ve výši 
 302.400,-- Kč
1.7 Příspěvek na mzdu pomoc-
 né síly do mateřské školky na 
 červen 2008
1.8 Poskytnutí příspěvku na konání 
 turnaje v šipkách dne 14. 6. 2008 
 ve výši 3 000,- Kč
1.9 Poskytnutí příspěvku na noční 
 hasičské závody konané dne 
 27. 6. 2008 ve výši 3 000,- Kč
1.10 Poskytnutí příspěvku Sokolu 
 Brumovice na uspořádání kul-
 turní akce - koncertu v areálu 
 hřiště u Sokolovny dne 13. 6. 
 2008 ve výši 3 000,- Kč
1.11 Poskytnutí příspěvku ke Svátku 
 matek ve výši 3.000,-- Kč
1.12 Návrh dohody o spolupráci 
 a využívání obecního jezírka 
 občanským sdružením Bru-
 movické jezírko, o. s. a návrhy 
 řešení dodávky vody do jezírka
1.13 Prodej recyklátů v ceně 100,- 
 Kč/tunu a povolení občanům 
 navážet čistou suť do sběrného 
 dvoru

2. ZOB neschvaluje:
2.1 Žádost o odprodej části obecní-
 ho pozemku paní Blanářové 
 – není specifi kovaná konkrétní 
 činnost

3. ZOB bere na vědomí :
3.1 Žádost o změnu územního plá-
 nu v trati Písník
3.2 Poskytnutí příspěvku SK Aliga-
 tors Brumovice na činnost fl or-
 balového klubu. ZOB žádá 
 doložit činnost, specifi kovat pří-
 spěvky do příštího zasedání
3.3 Žádost o výměnu vchodových 
 dveří na školní byt
3.4 Žádost o výstavbu RD v oblasti 
 Písník – paní K. Ždímalová
3.5 Připomínky ke spojům pro fi rmu 
 KORDIS
3.6 Termín valné hromady společ-
 nosti VaK
3.7 Informaci o recyklaci suti (cca 
 4 000 tun)
3.8 Možnost likvidace drobného 
 elektrického odpadu odkládáním 
 do kontejneru
3.9 Zápis ze schůzky kontrolního 
 výboru
3.10 Dotaci na opravu havarijního 
 stavu stropu a střechy v HZ ve 
 výši 600 000,- Kč
3.11 Dotaci na rekonstrukci obecního 
 rozhlasu ve výši 150 000,- Kč

4. ZOB ukládá:
4.1 Panu starostovi pokračovat 
 v jednání ve věci kanalizace 
 (paní Hauslerová)
4.2 Panu starostovi dále řešit změnu 
 územního plánu s obyvateli 
 obce, podnikateli, atd.
4.3 Panu Opluštilovi výběr projek-
 tanta pro opravu hasičské zbroj-
 nice
4.4 Organizacím předložit návrhy na 
 kulturní a sportovní akce na celý 
 rok dopředu

Usnesení z 18. řádného zasedání 
Zastupitelstva obce Brumovice 

konaného dne 10. 6. 2008 v 18:00 
hodin v obřadní síni OÚ Brumovice

1. Zastupitelstvo obce Brumovice 
(dále ZOB) schvaluje:
1.1 Program jednání.
1.2 Ověřovatele zápisu pana J. 
 Bureše a K. Opluštila, zapisova-
 tele paní Marcelu Studýnkovou.
1.3 Návrhovou komisi ve složení 
 Václav Troubil a Václav Lupač.
1.4 Smlouvu o dílo s fi rmou IS 
 Hodonín – úprava záchytného 
 příkopu ve „Žlíbku“.
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1.5 Smlouvu o dílo s panem Tihel-
 kou – oprava hasičské zbrojnice.
1.6 Poskytnutí příspěvku Klubu rodi-
 čů dětem na Den dětí v částce 
 Kč 3 000,-.
1.7 Poskytnutí autobusu na cestu 
 do Brumovic u Opavy, kde se 
 odehraje 2. 8. 2008 fotbalový 
 turnaj.
1.8 Převedení pevné telefonní linky 
 starosty na Obec Brumovice.

2. ZOB bere na vědomí:
2.1 Žádost paní Kocmanové – opra-
 va obrubníků u RD Kocmano-

 vých.
2.2 Dopis občanů z „Lužánek“ – 
 nesouhlas s výstavbou RD v této 
 lokalitě.
2.3 Přijetí paní Jaškové na VPP.
2.4 Žádost Klubu přátel Dr. Jana 
 Herbena – obnova pomníku 
 Dr. Líznara.
2.5 Příprava na hody 2008.
2.6 Provoz MŠ bude o prázdninách 
 uzavřen.
2.7 Anonymní dopis přestavitelům 
 obce – reakce bude zveřejněna 
 v časopise Nové pokolení.
2.8 Zadání stavebního dozoru – 

 oprava a stavba vozovky na 
 „Vrchním konci“ a úprava záchyt-
 ného příkopu ve „Žlíbku“ panu 
 Ing. Tauchmanovi.

3. ZOB ukládá:
3.1 Panu starostovi jednání s paní 
 Hauslerovou – věcné břemeno 
 na kanalizaci.
3.2 Panu starostovi svolat schůzku 
 s podnikateli v souvislosti s pří-
 jezdovou komunikací na 26. 
 června 2008.

Vážený anonymní spoluobčané,

děkujeme Vám za Váš zájem 
o naši nelehkou práci. Vašich názo-
rů si nesmírně vážíme a rozhodně 
se jimi bude jak zastupitelstvo, tak 
starosta, který v naší obci plní funk-
ci rady čili výkonného orgánu obce, 
zabývat. Jsou pro naši práci velmi 
důležité a potřebné.

Trochu nás mrzí, že nejste ochot-
ni se svými názory předstoupit před 
nás – představitele obce veřejně, 
neboť bychom si mohli některé otáz-
ky vzájemně vyložit a eventuálně se 
domluvit na další spolupráci nejen 
v oblasti názorů, ale i na způsobu 
realizace některých z nich.

Vyzýváme Vás proto k účasti na 
nějakém společném jednání, které 
uskutečníme termínově po vzájem-
né dohodě. Většina Vašich názorů 
a podnětů je uskutečnitelných, a ve 
vzájemné spolupráci s Vámi všemi 
občany lze řešit i mnoho dalších.

V této souvislosti si dovolujeme 
připomenout, že uplynulý rok 2007 
byl na stránkách našeho časopisu 
Nové pokolení zhodnocen přímo sta-
rostou obce. Plán akcí na tento rok 
byl rovněž zveřejněn. Jenom pro Vaši 
informaci jsou pro tento rok napláno-
vány, schváleny a fi nančně zajištěny 
následující akce v celkovém objemu 
3,7 mil. Kč.: oprava kanalizace 
a vozovky na Vrchním konci, opra-
va chodníků kolem v Hlavní ulici, 
opravy v budově úřadu, vypracování 
projektové dokumentace na čistírnu 
odpadních vod, opravy komunika-
ce v Hrachůvce, zahájení výstavby 

inženýrských sítí , úprava záchyt-
ného příkopu ve Žlíbku a zahájení 
opravy stropů na budově hasičské 
zbrojnice. 

Nad rozpočet obce se podařilo 
zajistit fi nanční krytí v objemu 1,08 mil. 
Kč účelově určeno na tyto akce.

Je to hodně, je to málo?
Samozřejmě bychom si všichni 

přáli zajistit pro naši obec spoustu 
věcí, tak důležitých a potřebných 
jako např.  tolik potřebnou splaš-
kovou kanalizaci včetně čistírny 
odpadních vod, opravené silnice, 
funkční školu i s tělocvičnou, fungu-
jící opravenou sokolovnu, zařízení 
pro dospělé spoluobčany, opravenou 
fungující hasičskou zbrojnici, nové 
zasíťované lokality pro výstavbu 
rodinných domků, změněný územní 
plán, zpracovanou strategii rozvoje  
obce a další věci, které vycházejí 
z Vašich podnětů a připomínek. Vel-
mi zajímavým nápadem byla výstav-
ba cyklotrasy k vlakové zastávce 
obce, včetně vysázení aleje stromů 
kolem ní.

Kde začít?
Předpokladem realizace toho-

to všeho jsou vždy na prvním mís-
tě samozřejmě peníze. Ale i na ty 
by se postupně dalo dosáhnout za 
pomoci všech, kdo pomoci chtějí 
a mohou. Základem by se měl stát 
řádně zpracovaný, prodiskutovaný 
na úrovni všech občanů a jimi také 
podporovaný Plán rozvoje obce a na 
ten navazující zpracované projekty 
jednotlivých akcí.

Tento úkol není nikterak snadný 
obecně a v naší obci zvlášť. Je dosti 
složité materiály zpracovat a zaplatit 
je samozřejmě možné a někdy nut-
né, ale na úkor jiných, obcí fi nanco-
vaných akcí. Je třeba si uvědomit, 
že ani starosta, ani ostatní členové 
zastupitelstva nejsou odborníky na 
celou škálu problematiky obcí řeše-
nou, složitou a nesrozumitelnou 
administrativu spojenou se zpraco-
váváním všech možných materiálů, 
žádostí, podkladů, získávání infor-
mací a zajišťování zdrojů.

Specialitou naší obce je také 
skutečnost, že na jedné straně jsou 
zastupitelé kritizováni za malou akti-
vitu při prosazování a hlavně realizaci 
konkrétních akcí, ale až se konečně 
něco prosadí a schválí a popřípadě  
začne realizovat, vystoupí jednotliv-
ci, kteří touží po něčem opačném. 
Ale to je asi život. 

V nejbližších měsících se připra-
vuje konání veřejných akcí zaměře-
ných na diskusi o změně územního 
plánu a také zpracování Strategie  
rozvoje obce. Věnujte, prosím, pozor-
nost všem výzvám na vývěskách, 
webových stránkách, ale i hlášením 
místního rozhlasu a přijďte veřejně 
projevit svůj názor. Otevřeným jed-
náním předejdeme podle našeho 
názoru zbytečným dobrodružným 
akcím typu tajného výlepu plakátů 
s textem určeným zastupitelům 
Takováto komunikace by se potom 
skutečně mohla stát raritou obce, ale 
asi těžko by byl někdo ochoten za ni 
platit při vstupu na naše území.

 Zastupitelstvo obce Brumovice
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Události
Vzpomínková akce
16. dubna 2008 jsme si připomněli 63. výročí osvobození Brumovic Rudou armádou. Na místním hřbitově jsme u pomníku 

padlým občanům v obou světových válkách vyslechli krátký proslov starosty obce a zaposlouchali se do veršů Vítězslava 
Nezvala v podání Evy Kulíškové. K pomníku byla položena kytice květů, stejně tak i na hrob neznámého ruského vojáka.

Text a foto: Vlasta Bedřichová

Běh Parkem Dr. Jana Herbena
V sobotu 3.května 2008 se v Brumovicích uskutečnil druhý ročník nesoutěžního Běhu Parkem Dr. Jana Herbena, 

který uspořádal oddíl kopané TJ.Sokol Brumovice. Běhu se zúčastnily všechny věkové kategorie a tomuto různorodé-
mu složení byly přizpůsobeny i délky běžeckých tratí. Na startovní čáru se postavili žáci, dorost, muži, rodiče s dětmi 
i dříve narození. V hlavním stanu bylo po celou dobu závodů velmi rušno, běžci se zde přihlašovali a dostávali svá 
startovní čísla, zde malí závodníci obdrželi odměny a zde se i tiskly pamětní listy. Nejmladší účastník, Hubert Střeštík 
/1,5 roku/, absolvoval trať ještě v kočárku, nejmladší z děvčat, Natálka Miklíková /5 let/, běžela se svojí maminkou. Nej-
starší běžkyní byla paní Zdeňka Švástová, nejstarším mužem pan Miroslav Skřivánek. Po absolvování všech běžeckých 
tratí a po doběhnutí závodníků do cíle proběhlo předávání pamětních listů a upomínkových medailí. Pro všechny účastní-
ky bylo připraveno občerstvení. Počasí sportovcům rovněž přálo, vydrželo pěkné až do samého konce, i když chvílemi to 
vypadalo na pořádný déšť. Akce probíhala ve velmi přátelské a pohodové atmosféře v krásném prostředí parku u jezírka. 
Přijďte si i Vy příští rok zasportovat a udělat tak něco pro své zdraví.

Text a foto: Vlasta Bedřichová



Nové POKOLENÍ

strana 8

Svátek matek
Děti z mateřské a ze základní školy vystoupily v neděli 11. května 2008 v sále sokolovny s kulturním programem ke 

Svátku matek. V programu nazvaném „Maminko, s kytičkou jdu Ti přát“ byla zmíněna historie tohoto svátku, zazněly pís-
ně, básně a některé děti četly své slohové práce na téma „Maminka“. Všechny děti potom zanesly svým maminkám nebo 
babičkám vlastnoručně vyrobenou kytičku. Součástí oslav bylo předání sladkých odměn a pamětních listů všem dětem, 
které se aktivně zúčastnily březnových besed v obecní knihovně. Diváci v sále si s velkým zájmem prohlédli vystavené 
portréty maminek, jež nakreslily samy děti. Program byl velmi hezký a dojemný. Nejedné mamince a babičce v sále sté-
kaly při poslechu básní a písní po tvářích slzy. A ne jen dospělým. Slzy se objevily i na dětských tvářích. 

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Dětský den
Sdružení Klub Rodiče dětem ve spolupráci s obecním úřadem, školou a místními hasiči připravilo na sobotu 

31. května 2008 u příležitosti Dne dětí soutěžní zábavné odpoledne nazvané „Bývávalo před sto lety“. Při netradičních sou-
těžích si děti vyzkoušely práce, které dříve bývaly součástí všedního dne našich dědečků a babiček. Pět desetičlenných dět-
ských družstev /věkové složení od mateřáků po nejstarší školáky/ prošlo deseti stanovišti, kde na ně čekaly zajímavé úkoly:

1. Kdo nehrabe, nemá nic /shrabování sena/
2. Máj lásky čas /stavění máje/
3. Vůně domova /hnojení, vození hnoje/
4. Svoz dřeva /plavba na voru po hladině jezírka/
5. Kdo nepresuje, není vinař /presování hroznů/
6. Bez práce nejsou koláče /loupání ořechů/
7. Příprava na zimu /jízda s trakařem/
8. Macek z Malacek /mlácení cepem do nafukovacích balónků/
9. Co má sedlák pod čepicí / kvízové otázky, např. kdo byl hotař, co je to fukar, povříslo, žebřiňák, pleva, ošatka, kolik 

struků má kráva atd./
10.  Už ta dobrá práce /tahání vína ze sudu koštýřem/
 Zvítězilo družstvo Matěje Krátkého. Všechny děti dostaly zasloužené odměny /podle umístění svého týmu/, pro 

účastníky bylo zajištěno občerstvení. Akce probíhala za slunného počasí  v Parku Dr. Jana Herbena a u jezírka.
Text a foto: Vlasta Bedřichová 

Vítání dětí do života
V neděli 1. června 2008 se v obřadní síni obecního úřadu konalo „vítání občánků do života“. Byly uvítány dvě děti, 

jeden chlapec a jedno děvče.

Foto:
Vlasta Bedřichová
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Koncert
TJ.Sokol Brumovice uspořádal v pátek 13. června 2008 kulturní akci. V areálu hřiště u Sokolovny se konal koncert 

skupiny Flash.

Boží tělo
V neděli 25. května 2008 se v Brumovicích konal průvod „Boží tělo“ ke čtyřem oltářům v obci.

Foto: Vlasta Bedřichová
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Návraty do dětství
V neděli 22. června 2008 byla slavnostně zahájena výstava Návraty do dětství. V kulturním programu vystoupily děti 

základní školy a zahráli žáci z hudební třídy pana Karla Otáhala. Výstava, kterou připravil Klub přátel Dr. Jana Herbena 
a historie obce v Brumovicích, bude otevřena vždy v neděli v době od 14.00 do 17.00 hodin do konce roku 2008.

Text a foto: Vlasta Bedřichová
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Ze života školičkyZe života školičky
Před prázdninami v mateřské škole
Blížící se konec školního roku je v naší mateřské škole časem plným her, soutěží, výletů a zábavy. 

Nevěříte? Posuďte sami.
Den dětí v MŠ
Oslava svátku dětí proběhla v pátek 30. 5. 2008 na školní zahradě za účasti jak dětí z mateřské školy tak i dětí ze 

školy základní. Na zahradě byla vytvořena stanoviště s úkoly. Dětem se podařilo splnit všechny úkoly a čekala je sladká 
odměna.

Hra na „Cirkus“
Jak jistě víte, tak malé děti rády imitují různé profese, strojí se, zkrátka milují převleky a legraci. Proto jsme 5. 6. 2008 

společně s dětmi zorganizovali hru na cirkus. Převlékali jsme se do různých kostýmů, zpívali, tančili zkrátka zábava 
jak má být. Ale zlatým hřebem dne bylo svezení na poníku u paní Hladké, která ochotně děti povozila. Žádné z dětí si 
nenechalo tuto příležitost ujít.

Na návštěvě 
Velké poděkování patří manželům Blanářovým, kteří nás pozvali 6. 6. 2008  na jejich zahradu do Klobouk u Brna. 

V tento den děti již nedočkavě očekávaly příjezd pana Blanáře, který nás k nim odvezl. Tam na děti čekala spousta zábavy, 
skákání v pytli, prohazovací panák, lovení rybiček, jízda na ponících. Občerstvení a sladkosti byly příjemnou odměnou za 
úsilí při plnění úkolů. Nadšení dětí nebralo konce obzvláště na dvorečku mezi zvířátky. Na rozloučenou dostalo každé z dětí 
dárek a to tričko se svým jménem. Zkrátka prožili jsme u nich nádherné dopoledne a za to jim právem patří dík.

Výlet
12. 6. 2008 jsme vyjeli společně s rodiči dětí za zvířátky do ZOO v Jihlavě. Počasí nám přálo, a tak se nám zvířátka 

ukázala ve své plné kráse.
Divadlo „jednoho herce“ 17. 6. 2008
Již tradičně nás v této době navštěvuje paní Horáková z Brna, která přijíždí se svými loutkami zahrát dětem pohád-

ky. Letos připravila pásmo pohádek Povídání o pejskovi a kočičce, proložené zpěvem dětských písniček, do kterých se 
s chutí zapojily i děti. Těšíme se na další shledanou s paní Horákovou a jejími pohádkami. 

Loučení s předškoláky
Každoročně se na samém konci školního roku loučíme s dětmi, které nastoupí po prázdninách do základní školy. 

V letošním roce jsou to tyto děti:  
Lukáš Hanák, Tereza Kotoučková, Anna Malinková, Eliška Vykydalová, Jana Oslzlá, Hana Novotná, Denisa Mikuličo-

vá, Sára Kosíková, Erik Doležal, Nikola Peřinová, Zuzana Winklerová, Tomáš Pleyer.
Přejeme našim budoucím prvňáčkům úspěšný vstup do základní školy.

za mateřskou školu Veronika Kunická

BESEDA S PRACOVNÍKY CELNÍ SPRÁVY
I když jsme malá vesnice, mohou se naše děti setkat s nežádoucími vlivy vnějšího prostředí. Proto jsme zorganizovali 

na konec školního roku besedu s pracovníky celní správy.
Jejich zajímavá přednáška se týkala protidrogové prevence. Děti mateřské školy a základní školy se v úterý 24.červ-

na 2008 seznámily s dopady vlivu drog na zdraví člověka prostřednictvím videonahrávek a fotodokumentací. Na školní 
zahradě pak žáci viděli práci psovoda při vyhledávání drog, zadržení pachatele a mohli si prohlédnout výzbroj i výstroj 
celníků. Akce byla zdařilá, snad i poučná, a dětem se líbila.
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DEN ZEMĚ
V měsíci dubnu si nejenom připomínáme Den Země, ale snažíme se i aktivně podílet na zlepšení životního prostředí. 
Během měsíce dubna děti poznávaly, jaké má naše planeta Země rozmanité přírodní podmínky. Děti zhotovily velikou 

koláž Země s jejími obyvateli. Žáci pátého ročníku připravili krátké referáty s ekologickou tematikou, které se rozvinuly 
v zajímavou diskuzi. Vyvrcholením Týdne Země byl úklid a sběr odpadu ve vesnici. Děti nasbíraly mnoho pytlů nepře-
berného smetí. S odvozem nám pomohli zaměstnanci obce. V odpoledních hodinách družinové děti vysázely na školní 
zahradě cibuloviny a jarní květiny. Všichni jsme měli příjemný pocit z vykonané prospěšné práce. 

ČARODĚJNICE
Tak nám zase neodletěly 
30. dubna se  ZŠ a MŠ opět naplnila spoustou malých čarodějnic a čarodějů, aby předvedli své nové účesy, šaty 

a košťata. 
Děti z mateřské školy si ve třídě vzájemně předvedly čarodějnické škleby, zatančily si čarodějný tanec, a protože 

nebyl nikdo, kdo by se nesnažil, byli odměněni všichni. V tento den oslavila své narozeniny Sára Kosíková, a tak si děti 
kromě žabích stehýnek, které měly na svačinu, pochutnaly i na žížalkách.

U ohně žáci ZŠ symbolicky upálili vyrobenou čarodějnici a vyřkli svá zaříkávadla. Poté, co se školáci posilnili ope-
čenými buřty, zazpívali dětem z MŠ čarodějnickou píseň. Mateřáčci se nenechali zahanbit a na oplátku zazpívali oni 
školákům.

Všechny čarodějnice a čarodějové dostali letecké průkazy a mohli se pustit do plnění šesti disciplín, které pro ně byly 
připraveny na školní zahradě. Házeli gumovými zvířátky do pohybující se obruče, plnili disciplínu  „Co znamená, když se 
řekne...“,  měli za úkol trefi t molitanovým míčkem co nejvíce netopýrů vyrobených z papíru, poznávali bylinky, skládali 
puzzle, proskákali slalom v pytli nebo ho prošli na chůdách. Každý, kdo soutěžil, dostal sladkou odměnu. Mimo tyto úkoly 
byly vyhlášeny následující soutěže:

soutěž   vítěz          ročník
nejlepší zaříkávadlo Aneta Štípová  2.
nejlepší strašidelný příběh Martina Kadlecová 5.
nejlepší čarodějný tanec Markéta Ševelová 4.
nejlepší čarodějný tanec Lukáš Hroudný  5
nejlepší šklebivec  Denisa Kadlecová 5.
nejopravdovější čaroděj Rudolf Kadlec  5.
nejopravdovější čarodějka Denisa Fiedorová 3.

Hrůzostrašný příběh
Jednou jsem šla do lesa sbírat houby. Zašla jsem příliš hluboko, a tak jsem se ztratila. Už se začalo stmívat, ale 

já jsem pořád doufala, že se odtud přece jenom dostanu. 
Najednou jsem uslyšela, jak za mnou zahoukala sova. 
Strašně jsem se polekala a dala jsem se na útěk.

Kvůli strachu jsem se dostala ještě hlouběji do lesa. Za 
chvíli byla taková tma, že jsem neviděla ani na krok. Zakop-
la jsem o pařez, zaslechla jsem kroky a praskající větvič-
ky. Kroky se přibližovaly stále více ke mně. Zahlédla jsem 
sovu. Svítily jí žluté oči. Zahoukala, a v tom mě někdo chytil 
za rameno. Hrozně jsem se vyděsila. Slyšela jsem písklavý 
zvuk. Byl slyšet čím dál víc a víc. Otevřela jsem oči a uviděla 
jsem budík, jak se mě snaží probudit. Otočila jsem hlavu 
a uviděla mamku, jak mě drží za rameno. Řekla mi, abych 
se vzbudila, protože musím jít do školy. To se mi ulevilo.

Martina Kadlecová, 5. ročník
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ZAŘÍKÁVADLA

Čáry, máry, řešeta,
čtyři račí klepeta
a dvě nohy krabí,
ať jsme všichni zdraví.
 Aneta Štípová, 2. ročník
 
Abraka, dabra kouzlím si dnes,
ať je tu sestřička na příští ples.
 Sarah Tomanová, 1. ročník
 
Čáry, máry, mučení,
ať nám zmizí učení.
 Petr Cichra, 5. ročník
 
Žabí oko a kozí sýr,
ať je na celém světě mír. 
 Dominik Bravenec, 4. ročník
 
Za dřevo na ohniště děkujeme panu Petru Cichrovi.

SOUTĚŽ O OSÍDLENÍ „TAJUPLNÉHO OSTROVA“
Na začátku školního roku jsme ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku vyhlásili v hodinách čtení soutěž o osídlení „Tajupl-

ného ostrova“. Na první pohled připomíná tato metoda strategickou hru, ale slouží především jako motivace dětí ke čtení. 
Každý z uvedených ročníků dostal do své třídy okopírovanou mapu „Tajuplného ostrova“ rozdělenou asi na 150 území. 
Za každou knížku, kterou dítě přečte, si může vybarvit na mapě určitý počet území, který závisí na obtížnosti přečtené 
knihy. Každé dítě si vybere jednu barvu a tu už nikdo jiný nesmí použít. Při pohledu na mapu pak každý na první pohled 
ví, jak velké území se které barvě (čtenáři) podařilo obsadit.

A jaký je důkaz, že dítě knihu opravdu přečetlo a jen neklame tělem, aby si mohlo vybarvit další políčko? Jednoduše 
nám řekne, o čem knížka byla. Některým dětem se stále nedaří vystihnout z knihy to nejpodstatnější, tak se občas stane, 
že si vyslechneme převyprávění téměř celé knihy. 

V této soutěži nejde jen o to, kdo přečte nejvíc knih a zabere největší část území, ale zejména o to, jestli celá třída 
společným úsilím obsadí celý ostrov do konce školního roku. Podaří-li se jim to, čeká na ně oslava, na které dostanou 
slíbenou odměnu. Třeťáci a čtvrťáci mají slíbené nové knihy do třídních knihovniček a páťáci, protože nás v červnu 
opustí, měli slíbený dort. 

Páťákům se „Tajuplný ostrov“ podařilo obsadit už v dubnu, a tak si 22. dubna v hodině čtení pochutnali na tvarohovém 
dortu, který jim připravila paní Věra Otáhalová. Nejpilnější čtenářkou byla Martina Kadlecová, která za odměnu obdržela 
knihu, kterou si vybrala.
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DEN MATEK
Maminko, s kytičkou jdu Ti přát.
Letos si děti z MŠ a ZŠ připravily pro své maminky pásmo básniček a písniček, které byly prokládány slohovými 

pracemi žáků pátých tříd na téma „Moje maminka“. S historií Dne matek seznámil přítomné Lukáš Hroudný. Ani letos se 
leckterá maminka a babička neubránila slzám.

DEN DĚTÍ
V pátek 30. 6. jsme ve škole s dětmi oslavili jejich svá-

tek. Celou akci jsme zahájili „špekáčkovou svačinkou“. Na 
školní zahradě bylo připraveno několik stanovišť, na kte-
rých děti po splnění úkolu održely sladkou odměnu. A že 
to nebyly úkoly jednoduché. Děti například musely poznat 
bylinky podle vůně, nakreslit autoportrét se zavázanýma 
očima, zazpívat písničku nebo zdolat překážkovou dráhu. 
Celý den byl zakončen sladkou tečkou v podobě ovocné 
zmrzliny.

Díky počasí a dobré náladě si děti svůj den náležitě užily

PLAVECKÉ ZÁVODY V HUSTOPEČÍCH
Po delší době začali žáci naší školy opět navštěvovat plavecký výcvik v Hustopečích. Zdejší pan ředitel nás pozval 

na plavecké závody, které každoročně pořádají pro žáky druhého a třetího ročníku. 
Naši školu reprezentovali: Daniel Kurečka, Michael Hanák, Terezie Blanářová a Denisa Fiedorová. 
Ze sedmnácti přihlášených škol jsme obdrželi 11. místo. Velmi dobře se umístila Denisa Fiedorová, která získala 

3. místo.
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BORKOVANY
Nad Borkovany vzplanul olympijský oheň
Osmdesát soutěžících z dvanácti základních škol ze severu Břeclavska se ve středu sjelo do Borkovan na dětské 

olympijské hry. Žáci své síly změřili ve čtyřech disciplínách (běh na 300 m, běh na 50 m, skok daleký, hod kriketovým 
míčkem). 

Před začátkem klání slíbili soutěžící dodržování pravidel. Na soustředěných tvářích i posledních radách od trenérů 
– učitelů bylo vidět, že si akci opravdu užívali. 

Za naši školu soutěžili: 
Mladší kategorie: chlapci – Daniel Kurečka a Michael Hanák
   dívky – Terezie Blanářová a Kateřina Peřinová
Starší kategorie: chlapci – Rudolf Kadlec a Filip Kocman
   dívky – Martina Kadlecová a Denisa Kadlecová 

Žáci naší školy získali celkové 2. místo.
Umístění v jednotlivých kategoriích:
Daniel Kurečka: 1. místo ve skoku dalekém
   1. místo v běhu na 50 m
   2. místo přeborník (celkové 2. místo)
   3. místo v hodu kriketovým míčkem

Terezie Blanářová: 1. místo v běhu na 300 m
   3. místo přebornice

Filip Kocman: 1. místo v běhu na 50 m

Rudolf Kadlec: 3. místo v běhu na 50 m

Martina Kadlecová: 1. místo ve skoku dalekém
   1. místo v běhu na 50 m
   1. místo přebornice

Denisa Kadlecová: 3. místo ve skoku dalekém

ŠIPKOVANÁ
Tak jako ve volné přírodě láká sluníčko svými hřejivými paprsky všechny brouky a larvy, tak láká dospělé i děti. Při-

rozeně klesá zájem o činnosti ve školní družině, a proto se většina aktivit přesouvá na školní zahradu. Zde jsme zvládli 
základy táborničení, naučili se morseovu abecedu a s těmito poznatky jsme se vydali do terénu zahrát si šipkovanou. 
Tato téměř zapomenutá hra sklidila u dětí velký úspěch. 

Poslední školní týden
Na poslední školní týden byl pro děti naplánován výlet do Lednice. Po prohlídce zámku je čekala návštěva akvária, 

výstavy o Indonézii a plavba lodí po Dyji na Minaret. 
V pátek 26. 6. proběhla jako každoročně zahradní slavnost. Na tu se děti vždy těší a chystají si pro nás svá vystou-

pení. Dobrý pocit z této akce lehce zastíní jen rozloučení s páťáky, které je vždy bolestné nejen pro děti, ale i pro nás 
– dospěláky. 

Miklíková, Bielová, Pučálková
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HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008
Blížící se konec školního roku je pro nás příležitostí k malému ohlédnutí zpět a krátkému zhodnocení uplynulého období. 
Letošní rok byl pro nás náročný díky spojení tříd a snížení počtu zaměstnanců. I přesto jsme se s touto situací doká-

zali vyrovnat a dokonce se nám podařilo zorganizovat a uskutečnit více akcí než v loňském školním roce. Dnes můžeme 
s klidným svědomím říci, že škola se stabilizovala, má jasnou vizi do budoucna, zvolna si buduje dobré jméno a pevné 
místo vzdělávacího centra v obci. Dovolte nám seznámit vás s nejdůležitějšími akcemi uplynulého roku:

● drakiáda
● zabíjačkové hody a vánoční jarmark
● Mikulášská besídka
● vánoční program „Jak šli zajíci do Betléma“
● zpívání pod vánočním stromem
● dětský krojový ples
● dětský karneval
● Den Země
● IV. slet čarodějnic
● oslava Dne matek „Maminko, s kytičkou jdu Ti přát“
● Den dětí
● sportovní olympiáda v Borkovanech a v Kobylí
● zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky a páťáky
Pedagogický sbor je  kvalitní. Jsou to právě učitelé, kteří vytvářejí úroveň školy a těm našim patří veliký dík za obrov-

ský kus dobře odvedené práce. Troufáme si tvrdit, že na škole panuje vstřícné a přátelské prostředí pro žáky, zároveň se 
však snažíme o vytváření jasných pravidel platných pro všechny a dbáme na jejich dodržování. 

Škola podporuje akce třídních kolektivů, které pomáhají navazovat pevnější vazby mezi spolužáky a jsou i prevencí 
negativních jevů. Celá škola jezdí na společné výlety, žáci  mají možnost účastnit se lyžařského kurzu. V průběhu školní-
ho roku každý žák v rámci výuky navštíví několik kulturních nebo vzdělávacích akcí a nabízíme (v rámci možností školy)  
širokou paletu zájmové mimoškolní činnosti. 

V loňském školním roce jsme s velkým úsilím vytvořili vlastní školní vzdělávací program a od letošního školního roku 
jsme v 1. ročníku podle něj zahájili výuku. Po tomto prvním roce je jasné, že ŠVP je funkční a na další rok jej můžeme 
bez obav rozšířit na další ročník. 

Společným  úsilím nejenom zřizovatele, ale i místních podnikatelů se nám daří udržovat a zvelebovat prostory ZŠ 
a MŠ. V letošním roce se nám díky tomu podařilo vybavit novým nábytkem školní družinu. Nemůžeme opomenout ani 
pomoc rodičů, kteří ochotně přiložili ruku k dílu.

Díky spolupráci a fi nančnímu zajištění ze strany obecního zastupitelstva se uskutečnily nejdůležitější opravy a rekon-
strukce nutné pro chod školy. Poděkování patří samozřejmě také učitelkám a ostatním zaměstnancům školy, kteří ochot-
ně vypomáhali při všech akcích, jež se ve velké většině uskutečnily mimo jejich pracovní dobu.

Věříme, že předchozí výčet nejpodstatnějších faktů svědčí o tom, že škola usilovně pracuje na svém rozvoji  a v rámci 
možností se nám postupně daří naplňovat jednotlivé body koncepce školy. 

Marie Michnová

ZE ŽIVOTA PRIMY
I ve druhém pololetí byli studenti prvního ročníku MěVG v Kloboukách u Brna velmi aktivní. V zimním období 

a v prvních jarních měsících jsme sbírali sušenou pomerančovou kůru. Do Nákupny léčivých rostlin ve Strážnici jsme jí 
odevzdali 19 kg.

V měsíci březnu jsme se vypra-
vili na exkurzi do brněnské Mahe-
novy knihovny, seznámili jsme se 
s jednotlivými odděleními, zaujala 
nás dětské a hudební, ovšem naši 
pozornost upoutal i skleněný výtah, 
v němž se všichni velmi rádi svezli. 
Po prohlídce knihovny jsme zamí-
řili do Paláce šlechtičen, kde nás 
čekaly hned dvě expozice: Okno 
do českého loutkářství – výstava 
prezentující tradici českého lout-
kového divadla od přelomu 18. 
a 19. století do současnosti a dále 
výstava Lego – hračka i hobby 
2008. Obě výstavy se nám moc 
líbily, kluci i děvčata byli legem pří-
mo nadšeni.
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Závěr školního roku patří výletům. Naše třída I.G v květnu navštívila Kunštát  a Lysice. V Rudce jsme si prohlédli jeskyně 
Blanických rytířů se sochami amatérského sochaře Stanislava Rolínka a z Burianovy rozhledny na kopci Milenka jsme se 
kochali nádherným pohledem do širokého okolí.  V Kunštátě jsme navštívili zámek,/je pravda, že cestou na zámek jsme 
pořádně zmokli/, dále rodinnou výrobnu proslulé kunštátské keramiky, kde jsme nakoupili pěkné suvenýry a dárky pro naše 
nejbližší, zastavili jsme se u domu básníka Františka Halase a na náměstí u sochy krále Jiřího z Kunštátu a  Poděbrad. 
V Lysicích se nám velmi líbila prohlídka zámku, netradiční výklad paní průvodkyně byl poutavý a zajímavý. Domů jsme se 

vrátili sice unaveni /hodně jsme totiž putovali pěšky/, ale plni 
nových zážitků, poznatků a dojmů.

V poslední školním týdnu nás čekal ještě jeden, tento-
krát jednodenní výlet do Hodonína. Dopoledne jsme strávili 
v zoologické zahradě, s velkým zájmem jsme si prohlédli 
všechny expozice, nezapomněli jsme ani na dětský koutek, 
pořídili jsme množství fotografi ckých záběrů. Ale nejdů-
ležitější zde byl výběr zvířete, které se naše třída rozhodla 
adoptovat. Adoptovali jsme hroznýše královského, to zna-
mená, že po celý další rok mu budeme přispívat na chov 
a krmivo. Odpoledne jsme prožili na výletní lodi Konstan-
cie při naučné vyhlídkové plavbě po řece Moravě. Z výkladu 
jsme se dověděli mnoho zajímavostí o řece, o Baťově kaná-
lu, o fauně i fl óře. A ani zde naše fotoaparáty nezahálely. 
Tento den jsme si všichni náramně užili.

Tak a teď… hurá na prázdniny!
Text a foto:

Vlasta Bedřichová

V slunečném kočáře
prázdniny jedou,
veselou písničku
stejně vždy vedou.

Na stráni jahody,
voděnka v řece
čeká – a těší se.
Pospěšte přece!

Pospěšte, děti!
Zvonek už zvoní,
slunce se s motýlky
pod lesem honí.

Po práci zábava,
oddech nám nastává.
Prázdniny jedou!
Sluníčko vezou!

Prázdniny jedou
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Zájezd studentů klobouckého gymnázia do Londýna 2008
Letos na jaře se mi naskytla mož-

nost vydat se do anglické metropole 
- Londýna.

Tento zájezd, jehož se zúčastnili 
žáci z různých tříd, pořádalo klobouc-
ké gymnázium. Z Brumovic ještě jely 
Kamila Svobodová, Markéta a Kristýna 
Kurečkovy.

Na cestu jsme se vydali v neděli 
13. dubna po deváté hodině ranní. 
V odpoledních hodinách jsme se pře-
sunuli přes hraniční přechod Rozvadov 
a pak už jsme se vydali na západ do 
Calais. Téměř k ránu jsme dorazili do 
francouzského přístavního města Cala-
is, kde jsme byli naloženi na vlak, kte-
rý nás svezl podmořským tunelem do 
Folkestone, odkud jsme se po chvilce 
čekání na vyložení vydali do Londýna. 

Nejprve jsme udělali okružní jízdu 
památkovou částí města a poté jsme 
byli vysazeni v parku zvaném Regent‘s 
Park, ve kterém jsme museli počkat, 
až otevřou muzea a galerie, které jsme 
právě chtěli navštívit. Čekání jsme si 
zkrátili tím, že jsme se procházeli a pro-
hlíželi si  překrásné květinové záhony 
a zelené travnaté koberce, pravidelně 
upravované na jednotnou výšku. Také 
jsme zde posvačili. 

Po chvilce jsme se již vydali do 
města. Cestou jsme minuli Baker 
Street, ulici, v níž údajně žil známý 
detektiv Sherlock Holmes, který zde 
má malé muzeum. Naším cílem však 
bylo muzeum voskových fi gurín Mada-
me Tussaud’s. To mě nadchlo realistic-
kým vzhledem fi gurín známých osob-
ností, které vypadaly opravdu jako živé 
a málokdo se s někým nechtěl vyfoto-

grafovat. Po chvilce nákupů suvenýrů 
jsme se vydali  Londýnským metrem 
Tube, patřícím mezi nejstarší a největší 
na světě, na náměstí Piccadilly Circus, 
odkud jsme prošli přes China Town 
k London Eye - Londýnskému oku, nej-
většímu ruskému kolu na světě, ze kte-
rého je výborný rozhled na město.

Večer jsme se setkali s rodinami, ve 
kterých jsme měli být následující tři dny 
hosty. Já s kamarádem jsme bydleli 
u starší paní, která vlastnila pěkný cihlový 
domek s tajemnou zahradou, přes kte-
rou nebylo domek téměř vidět. U večeře 
jsme konverzovali o životě v Londýně 
a v Česku, o historii jejího domu, o našich 
rodinách, o londýnských památkách 
a o anglických zvyklostech. Ráno jsme 
dostali snídani /toasty a wafl e/ a na cestu 
balíček se svačinou.

Třetí den jsme se vydali na celodenní 
výlet do přímořského letoviska Brigton, 
ve kterém jsme navštívili molo se zábav-
ním parkem, podmořské centrum s mno-
ha rybami a podmořským tunelem, kde 
nad námi pluli žraloci, rejnoci a jiné ryby. 
A nakonec jsme si prohlédli sály, pokoje 
a kuchyni královského paláce.

Čtvrtý den jsme se vydali do Wind-
soru, kde jsme navštívili královskou 
rezidenci, kterou jsme procházeli téměř 
celé dopoledne a na jejímž nádvoří 
jsme zhlédli střídání stráží. Odpoledne, 
po malé nákupní procházce městem, 
jsme navštívili zábavní park Legoland. 
V jeho centru mě nejvíce zaujalo městeč-
ko z miliónů kostiček, ve kterém si mohl 
každý návštěvník prohlédnout světově 
významné budovy z perspektivy. Pro 
každou významnou evropskou metro-

poli zde bylo vyčleněno místo. Nedale-
ko Windsoru se nachází letiště Heath-
row, kde každou chvíli přistávají nebo 
vzlétají letadla, takže je zde poměrně 
velký hluk.

Poslední den naší návštěvy jsme 
strávili v Londýně. Cestovali jsme met-
rem k Toweru, nejstaršímu královskému 
sídlu a uložišti korunovačních klenotů, 
nedaleko kterého se přes Temži klene 
nejvýchodnější most Londýna - Tower 
Bridge. Prošli jsme památkovou částí 
až k Národní galerii na Trafalgarském 
náměstí, poté jsme se přesunuli po bul-
váru Mall k Buckhinghamskému paláci 
- sídlu královké rodiny, k němuž přiléhají 
rozsáhlé komplexy královských zahrad. 
V Science Museu mě nejvíce zaujala 
válečná letadla RAF a technická část 
muzea. Nakonec jsme se projeli lodí po 
řece Temži do Greenwich parku, kde se 
nachází observatoř a nultý poledník, na 
který jsem měl možnost si stoupnout. 
No, řeknu vám: ,,kdybych neviděl poled-
níkovou čáru, nic bych asi ani nepoznal.” 
Po tomto zážitku jsme se již s Londýnem 
defi nitivně rozloučili a vydali jsme se na 
cestu domů.

Moc se mi odtamtud nechtělo. Taměj-
ší atmosféra se mi tuze zamlouvala, kdy-
bych měl na výběr, asi bych tam rád ještě 
nějaký čas zůstal, ale doma jsem mezi 
svými kamarády, rodinou a známými, 
a to by mi asi také po krátké době začalo 
hodně chybět.

Tento zájezd mi poskytl spoustu 
zážitků, poznání cizí země, její kultury 
a zvyků.

 Text a foto: Lukáš Lexa
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Ve Vrbici se slavilo sto let od otevření školy

Okolí Brumovic

S Vrbicí nás Brumovčany spojují již 
po několik desetiletí zejména společ-
ná léta strávená ve školních lavicích 
v kobylské základní škole. Čtyři roky 
jsme chodili do jedné třídy – kluci 
a děvčata z Vrbice a z Brumovic. 
Máme tam své spolužáky, kamarády, 
vybavují se nám nejrůznější vzpo-
mínky. Proto mi dovolte, abych Vám 
přiblížila, jak Vrbičtí oslavili význam-
né výročí:

V sobotu 17. května 2008 se kona-
ly oslavy stého výročí otevření školy 
ve Vrbici.Tyto začaly dopoledne mší 
svatou v kostele sv. Jiljí, v jejímž závě-
ru byl posvěcen „Pamětní list Obce 

Vrbice“. Následoval slavnostní prů-
vod - krojované mládeže, dětí, hostů 
a místních obyvatel- obcí k budově 
školy. Zde všechny přítomné přivítali 
starosta obce a ředitelka ZŠ. V par-
ku, který se nachází v blízkosti školní 
budovy, byl vysázen památný strom 
– vrba. Před prohlídkou školy dostali 
všichni účastníci malé dárky od dětí 
a podávaly se výborné koláče.

Čas mezi dopoledním a odpoled-
ním programem byl vyplněn prohlíd-
kou hned dvou výstav v kulturním 
domě: jednak výstavy fotografi í z his-
torie obce, jednak výstavy fotografi í 
Modré hory, červených vín krajina. 

Odpolední program za kulturním 
domem zahájili Mužáci. Děti mateř-
ské školy předvedly hodové pásmo, 
a jak zaznělo v průvodním slovu, do 
nácviku se pustily s takovou chutí, že 
o budoucnost hodů ve Vrbici není třeba 
se obávat. Kluci a děvčata ze základ-
ní školy nás tanci zavedli do různých 
koutů světa.

Po minikoncertu skupiny V hnízdě 
rej vystoupil dětský divadelní soubor 
Kalubáček se scénkou ze školního 
prostředí. 

Velmi bohatý program byl ukončen 
taneční zábavou.

Text: Vlasta Bedřichová

Hanácké Slovácko ve Strážnici
Strážnice, 29.6.2008
Po 21 letech dostal region Hanác-

kého Slovácka příležitost prezentovat 
se na strážnickém Mezinárodním folk-
lorním festivalu. Autorem pořadu byl 
jmenován Jan Zaviačič z Brumovic 
– kapelník a zpěvák cimbálové muzi-
ky Vonica. V 90-ti minutovém bloku 
písní, tanců, zvykosloví a her nazva-
ném Rok na vsi vystoupilo ve čtyřech 
dětských a osmi dospělých souborech 
280 účinkujících v čele s doyenem 
regionu třiaosmdesátiletým Jarosla-
vem Kováříkem z Kobylí, který sklidil 
za svůj vynikající výkon ovace zce-
la zaplněného stadionu Bludník, asi 

4000 návštěvníků. Stejného názoru 
byla i hodnotící komise festivalu, která 
mu udělila cenu Laureáta 63. ročníku 
MFF za osobitý pěvecký projev v regi-
onálním pořadu Rok na vsi. Nejmlad-
ším tanečníkem byl čtyřletý Luboš Eli-
áš z šakvického Hanýsku.

Myslíme, že se podařilo vytvořit 
pestrý obraz dění na Hanáckém Slo-
vácku. V jednotlivých výstupech byly 
zobrazeny ukázky fašanku, šlahačky, 
jarní i letní hry dětí. Podívali jsme se 
do mlýna, za legrútama do hospody 
a do Kobylí na „zatlúkání hory“. Závě-
rečný obraz patřil největšímu svátku 
na každé dědině, a to jsou hody. Velmi 

působivá a diváky nadšeně oceněná 
byla ukázka Zavádky, předváděná 
14-ti páry jednotlivých obcí regionu. 
Tomuto bohatému programu předchá-
zela téměř dvouletá poctivá příprava 
autora a jeho týmu, a také náročná 
čtyřhodinová zkouška před pátečním, 
hlavním, večerním programem ve 
Strážnici. 

Z Brumovic v programu vystoupi-
li Marek Musil, Zdenek Mach, Jana, 
Jakub, Zdenka a Jan Zaviačičovi.

Repríza našeho pořadu uzavřela 
odpolední program slavnosti. 

Jan Zaviačič

Ve třetí části článků o Divicích Vás 
seznámím s odborným pohledem na 
tuto zaniklou ves. 

Z lidových tradic se vědělo, že ve 
stejnojmenné polní trati kdysi existo-
vala vesnice. Potvrzovaly to i nálezy 
střepin na polích. Také z písemných 
materiálů byly Divice potvrzeny. 

Ale až odborný výzkum této lokality 
, který byl proveden na podzim roku 
1985, potvrdil přesná místa, kde ves-
nice stála. 

Archeologický průzkum provedl 
Archeologický ústav ČSAV v Brně pod 
vedením Josefa Ungra, za pomoci stu-
dentů a občanů z okolí Brumovic.

Byl proveden zjišťovací výzkum, 
při kterém byl sondou vedenou ve 
směru východ – západ, širokou 1,5 m 
a dlouhou 46,5 m, proťat kopeček zva-

ný lidově „Kostelík“.
Provedená sonda poskytla řadu 

informací o Divicích. Především zjisti-
la, že Divice měly dvě etapy osídlení. 
Nejprve bylo odhaleno sídlo z pozděj-
ší doby – opevněné hradiště odborně 
nazývané „motte“. V průřezu byl obje-
ven obranný pří-
kop hluboký 2,5 m, 
naspodu zpevněný 
žlutošedou maza-
nicí. Dále byl zjiš-
těn násyp kopečku 
a v něm výkopové 
jamky široké 0,5 m 
a zásyp kůlu o prů-
měru 0,2 m. Ve 
výkopu byly zjiště-
ny vrstvy mazani-
ce, uhlíků a zlom-

ky keramiky.
Tím bylo potvrzeno obývané opev-

něné sídlo. Na západní straně byl zjiš-
těn užší příkop zpevněný kůly, který 
potvrdil, že zde býval vstup do hradiš-
tě, zřejmě po šikmém mostě.

Dřívější osídlení Divic bylo potvrze-

Divice
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V nynější době začíná sklizeň různého ovoce na zahrádkách a děti si mohou 
vybrat z široké nabídky. My se však podíváme na jeden druh ovoce, který už 
málokdo zná. Jsou to 

HNILIČKY 
V dřívější dobách nebylo tolik vyšlechtěných odrůd ovoce, ani nebylo tolik dru-

hů ovocných stromů. V Brumovicích sice byly vždy stromy v humnech, v polích i ve vinicích. Byly to však stále stejné druhy 
(třešně, jabloně, hrušně, trnky, později meruňky a broskvoně) většinou odolné vůči chorobám, ale menší velikosti. Ty lepší 
odrůdy si každý sedlák hlídal a nepovolané česáče odháněl.

Proto musely vesnické děti vzít zavděk i plody pláňat, v tehdejší dobách rostoucích hojně na mezích, u cest a potoků. Nej-
častěji byly vyhledávány také plody hrušně obecné (Pirus communis L., odrůda sněžná Pirus nivalis Jacq.), zplanělé u nás na 
jižní Moravě. Tento keř nebo strom (dorůstal až 20 m) s trnitými větvemi se dal na mnoha místech najít. Sloužil také k ochraně 
před žárnými paprsky v době odpočinku při práci na polích. Strom tvořil hustou korunu dávající chládek a odolávající všem 
vlivům povětrnosti. Jeho listy ve velikosti 5 – 6 cm jsou na okraji pilovité , kožovité, na rubu roztroušené, chlupaté. Květy jsou 
seskupené do chocholíkatého hroznu. Koruna je bílá nebo narůžovělá. Plodem je hruškovitá nebo kulovitá malvice.    

Původem je hrušeň obecná z jihozápadní Asie. Z ní vycházejí všech-
ny vyšlechtěné odrůdy. Pěstování hrušně je tak staré, jako dějiny lidstva. 
Již za nejdávnějších dob Řecka byla hrušeň vážena jako strom velmi 
důležitý. Dočítáme se o ní v Odyssei při líčení zahrad Antinoových. Pro 
střední Evropu nalézáme nejstarší data o hrušni ve XIII. a XIV. století 
u kronikáře Camerariuse.

   Důvodem zájmu zejména dětí byly plody. V létě, když se objevily, 
byly malé, trpké a tvrdé, a tudíž nepoživatelné, protože jejich zrání – jak 
sám název stromu (sněžná) prozrazuje – se protahovalo až do počátku 
zimy či prvních mrazů. Mládež na ně však chodila v početných výpra-
vách již na sklonku léta a jejich zrání urychlovala uložením do sena či 
slámy na půdě anebo ponořením do obilí ve „škřichu“. Zpočátku trpké 
plody rozkladem dužiny změkly a zesládly. Odtud je jich název hrušky 
– hniličky. Kolik to bylo potom netrpělivého čekání a ohmatávání, zda už 
jsou dostatečně změklé, aby se daly pojídat. Kolik to bylo romantických 
cest do šera půdy ke skrýši, kam si je děti ukryly. Snad právě tato akti-
vita, kterou bylo nutno vyvinout, (byla to vlastně zábava), vyvolala jejich 
velkou oblibu. Normálně dozrálé plody hrušně obecné  příliš k užitku 
nebyly. Obsahovaly mnoho kyseliny tříslové, byly proto trpké. Snad jen 
výjimečně se sušily, vařila se z nich povidla nebo dělal ovočák či pálen-
ka. 

Dnes už je nikde v Brumovicích nenajdete, neměly kde růst. Někdy 
se říká hniličky i malým hruškám dozrávajícím v letním období, které 
pokud zůstanou na stromě, také změknou a zhnědnou. Na rozdíl od 
těch planých jsou však hodně sladké a lahodné. Jeden takový strom 
malých hruštiček, právě zrajících, máme na zahradě.

- J. Šedivý -

Slovácký 

rostlinopis

no  až ze zjištěných nálezů ze zasypa-
ného příkopu a násypu uvnitř opevně-
ní.  To potvrdil také průzkum 76 m jižně 
od středu opevnění, kde byly objeve-
ny zbytky základů kostela. Tři sondy 
o šířce 0,5 -  1 m  odhalily jak originální 
zdivo, tak i základové žlaby s negati-
vem zdiva. Jasně byly prokázány dvě 
stavební fáze kostela, od románského 
ke gotickému. 

Nejvíce se vždy očekává od nálezů 
keramiky a jiných předmětů. Při tom-
to průzkumu byly nalezeny tři druhy 
keramiky.  První skupinu tvoří kerami-
ka vyráběná ještě v duchu hradištních 

tradic, tj. v první polovině 13. století. 
Druhá skupina keramiky byla zastou-
pená nejvíce, používala se tedy nej-
déle. Jedná se o kvalitnější keramiku, 
vyráběnou s příměsí slídy. Byly z ní 
vyráběny hrnce, pokličky, zásobnice, 
pánve, dokonce s žlutozelenou pole-
vou. Je to středověká keramika typu 
A, datovaná do druhé poloviny 13. 
a počátku 14. století. Třetí skupina 
keramiky pochází z nálezů jen v příko-
pu. Vznikala tedy uvnitř opevnění. Je 
typická utvářením okraje a výskytem 
zvonovité pokličky. Její výroba spadá 
do 14. století.         

Archeologický průzkum, přestože 
byl proveden jen sondami a nebyl 
tudíž vyčerpávající, potvrdil existenci 
středověké vsi, odhalil její přibližnou 
podobu  i dobu trvání. Nezanechal 
nám však žádné viditelné důkazy pro 
příští generace, kromě keramických 
střepů uložených v muzeu a písem-
ných zpráv z roku 1985. A tak ještě 
mnoho tajemství leží pod povrchem 
země v místě zaniklých Divic.    

Naši potomci se k těmto tajemstvím 
třeba ještě někdy vrátí.

 – Josef Šedivý -
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Netradičně na AGROFARMĚ
Agrofarma, s.r.o. se od svého vzni-

ku v roce 1994 věnuje intenzivně kla-
sickému zemědělství včetně produk-
ce jatečných prasat. Prošla složitým 
vývojem jako většina zemědělských 
podniků podobného rozsahu a struk-
tury výroby. V rámci svých možností 
a prostoru tržního hospodářství, kte-
ré odsunulo zemědělství až na samý 
okraj podnikatelské sféry, se vyrovná-
vala se svými úkoly a závazky. Poda-
řilo se stabilizovat rostlinnou produkci 
a chov prasat. Ale co nebylo možné 
ovlivnit, to byla zoufale nízká cena 
komodit a vepřového masa na našem 
trhu.

Ta byla dlouhodobě snižována 
a je nízká i doposud  vlivem dovozu 
levného a ne příliš kvalitního masa 
např. z Polska, ale rovněž i dovozem 
zamražených kostek ořezů ze západ-
ní Evropy.

Nastal čas pro nové a zásadní 
změny. Nejdříve padlo rozhodnutí 
o vstupu nového a ekonomicky silné-
ho partnera do společnosti Agrofarma. 
Jedním z prvních rozhodnutí bylo zru-
šení chovu prasat. Nebylo to snadné 
vzhledem k tradičnímu dlouhodobému 
chovu těchto zvířat a rovněž k zaměst-
nanosti lidí.

Je potřeba dívat se do budoucna 
a zjistíme, že bez velkých investic do 
kejdového hospodářství a ustájení by 
se to neobešlo. Tlak životního pro-
středí se projevuje všude kolem nás 
a blízkost lidských stavení nedává 
příliš prostoru pro velký rozvoj chovu 
prasat, či jiné živočišné výroby.

Proto se nyní obrací pozornost na 
rostlinnou produkci, a to produkci ne 
kdejakou. Po vzoru stovek podniků 
u nás, ale hlavně v zahraničí, jsme se 

rozhodli jít směrem ekologického pří-
stupu k výrobě zemědělských komo-
dit.

O tom, že se dá úspěšně a eko-
nomicky hospodařit, svědčí výsledky 
farem na Znojemsku, Žďársku i jinde 
v Čechách. Tato výroba je intenzivně 
podporována státem, ale i EU. V žád-
ném případě nejde o cestu jednodu-
chou. Během  dvouletého přechod-
ného období se musí zvládnout nové 
technologie, změnit struktura osev-
ního postupu a využívat nové druhy 
i odrůdy. Předpokládáme pěstování 
např. pšenice špaldy, nových odrůd 
ječmene a zavedeme pěstování tykve 
olejné. Tykev pomůže svým způso-
bem pěstování a obdělávání odpleve-
lit pozemky. O tom, že je plevel všude 
přítomný, se přesvědčujeme neustále. 
Snaha o jeho likvidaci však může být 
boj s větrnými mlýny.Stačí se podívat 
na okolní pozemky, které každý rok 
díky péči ne zrovna dobrého hospodá-
ře, neustále zaplevelují pozemky ope-
čovávané. Věříme, že toto se časem 
podaří zlepšit, protože ekologicky 
čistá pole, a to znamená i potraviny, 
jsou v zájmu celé společnosti. Co také 
není zanedbatelné, zvláště v naší 
lokalitě plné vinic, je i odbourání rizika 
poškození vinic chemickými postřiky, 
což určitě ocení všichni pěstitelé. Při 
ekologickém pěstování rostlin je kla-
den důraz na mechanickou likvidaci 
plevelů, např. dobrá orba, intenzivní 
vláčení, plečkování a může dojít i na 
nezbytnou motyku. Každou plodinu je 
nutné nejen kvalitně vypěstovat, ale 
ještě lépe prodat. Proto jsme se spo-
jili s odběrateli v zahraničí a nedáv-
ná návštěva zástupce společnosti 
BIOLAND z Německa  nás přesvěd-

čila, že vzdor všem potížím  jdeme 
správným směrem. Tato společnost 
projevila dlouhodobý zájem o odběr 
všech komodit, které budeme pěsto-
vat. Spotřeba ekologických potravin 
roste v zemích západní Evropy o 20 
procent ročně a současná produkce již 
nestačí. I v našich supermarketech již 
najdeme koutky zdravé výživy. Že jsou 
drahé? Musí být, neboť na polích se 
urodí vždy méně než u klasické výro-
by. Může se stát, že se také nesklidí 
nic, např. hrách zelený je vydatným 
zdrojem dusíku, ale je náchylný na 
škůdce a prorůstání plevelů, proto se 
často použije jako zelené hnojení. 

Po střízlivých ekonomických výpo-
čtech a odbytových kalkulacích je 
zřejmé, že Agrofarma při využití všech 
nových programů a podpor bude 
i nadále prosperovat. Agrofarma chce 
také posílit svoji stabilitu tím, že si 
bude budovat vlastní portfolio pozem-
ků nákupem od vlastníků, kteří již pro-
jevili zájem  nyní i v budoucnu. S ostat-
ními máme zájem vytvořit dlouhodobý 
a seriozní nájemní vztah, který bude 
jistotou pro obě strany.

Je také předpoklad, že se postup-
ně vypořádá se všemi závazky, které 
se vztahují k vlastnicví půdy a postou-
peným pohledávkám. S každým bude 
individuálně jednat a předloží návrhy 
řešení.

Velmi nám také záleží na dobrých 
vztazích s obcí a ostatními podnikatel-
skými subjekty, včetně pomoci obča-
nům poskytováním různých služeb.

Věříme, že většina obyvatel Bru-
movic pochopí, že ekologická cesta 
není jednoduchá, ale celospolečensky 
je správná.

Vedení Agrofarmy s.r.o.

Sport
Fotbalové jaro

V právě skončeném ročníku fot-
balových soutěží dosáhlo velkého 
úspěchu  „A“ mužstvo, kdy po něko-
lika letech účasti ve IV. třídě vyhrálo 
svou skupinu a postoupilo zpět do III. 
třídy. Při pohledu na konečnou tabulku 
to vypadá, že vše probíhalo hladce, 
zvlášť když o defi nitivě postupu bylo 
rozhodnuto již čtyři kola před koncem. 
Jarní část sezóny nás ovšem nezastih-

la v takové herní pohodě, jakou jsme 
si představovali, ačkoliv s výsledky 
můžeme být spokojeni. Zřejmě díky 
uspokojení hráčů z podzimní části 
neproběhla  zimní příprava, která je 
stěžejní, zcela podle představ trenéra. 
Nedostatečná příprava se pak proje-
vila v mistrovských utkáních, kdy hra 
často vázla a výkony některých hrá-
čů byly nevyrovnané. To bylo ovšem 

způsobeno i četnými  zraněními, která 
se hráčům  opět nevyhnula a měla za 
následek nejen častou změnu sestavy, 
ale i menší konkurenci na jednotlivé 
posty. Hráči si to uvědomovali a odra-
zilo se to na jejich přístupu k zápasům 
i tréninkům. Uvidíme, zda postup do 
III. třídy změní myšlení hráčů a pove-
de ke kvalitnější hře tak, abychom byli 
i zde pro ostatní mužstva rovnocen-



Nové POKOLENÍ

strana 23

nými soupeři. Uvědomujeme si, že to 
bude nesmírně obtížné, ale ne nemož-
né a záleží jen na týmu, o jakou příčku 
budeme v příštím ročníku bojovat.  

Poslední soutěžní zápas byl, kromě 
oslav postupu, spojen ještě s jednou 
výjimečnou událostí. S aktivní hráč-
skou kariérou se rozloučil náš dlouho-
letý hráč a dost možná i nejlepší stře-
lec v dějinách brumovického fotbalu 
– Josef Miklík (Jožinek). Ještě jednou 
mu děkujeme a doufáme, že bude 
vzorem pro naše budoucí střelce. 

Příslibem pro budoucnost našeho 
fotbalu je, že v soutěžích máme při-
hlášené jak žákovské, tak i doroste-
necké družstvo. Obě si v uplynulém 
ročníku vedla vcelku dobře. Jejich 
konečná umístění uprostřed tabulky 
odpovídají jejich možnostem. Snad se 
nám podaří nalákat další mladé talen-
ty, kteří nám pomohou posunout se 
v tabulce o něco výš. Jsme rádi, že 

jak žákovská, tak i dorostenecká 
soutěž se v Brumovicích budou hrát 
i v příští sezóně.

Stále se nám nedaří sehnat do 
našich řad další organizační pracov-
níky, kteří by nám pomohli s chodem 
klubu a se zkvalitněním podmínek pro 
hráče i fanoušky. Bez zapojení odpo-
vídajícího počtu lidí lze jen obtížně 
dosáhnout dalšího zlepšení, neboť 
velké úsilí vyžaduje již jen zachování 
alespoň současných velmi dobrých 
podmínek. Nedostatek činovníků 
nejlépe dokumentuje fakt, že drtivá 
většina stávajících pracovníků musí 
zastávat vícero funkcí. Možná se 
postupem do III. třídy zlepší i údržba 
sportovního areálu, který si to určitě 
zaslouží.

Letní fotbalovou přestávku vypl-
ní přátelské utkání „starých“ pánů 
v družební obci Záhorská Bystrica 
dne 28. června a přátelské utkání 

s Darkovičkami, které by se mělo hrát 
v domácím prostředí dne 26. červen-
ce. Týden poté, tj. o víkendu 2. a 3. 
srpna se „A“ mužstvo a mužstvo „ sta-
rých“ pánů zúčastní tradičního fotbalo-
vého turnaje v další naší družební obci 
Brumovice ve Slezsku. 

Tohoto prostoru využíváme i k podě-
kování všem hráčům i činovníkům za 
jejich práci v oddílu, fanouškům za jejich 
náklonnost a povzbuzování a sponzo-
rům za jejich neocenitelnou podporu.

Podle rozpisu Okresního fotbalové-
ho svazu nový ročník začíná 10. srp-
na 2008. Rádi se v něm s Vámi opět 
setkáme a těšíme se na Vaši návště-
vu všech utkání. Přijďte se podívat 
a také povzbudit i naše žáky, kteří hra-
jí domácí utkání v neděli dopoledne 
vždy od 10.00 hodin.

výbor fotbalového oddílu

Žáci:
Hráči: Filip Caturegli, Petr Cichra, 

Michal Hanák, David Havlík, Niko-
la Chludilová, Rudolf Kadlec, David 
Kocman, Filip Kocman, Matěj Krát-
ký, Tomáš Krátký, Jan Miklík, Martin 
Ondráček, Michal Ondráček, Patrik 
Ondráček, David Pohorský, Patrik 
Pohorský, Roman Prokeš, Tomáš 
Soukop, Antonín Šemora, Daniel 
Štach, Štefan Vávra

Trenéři a realizační tým: Ludvík 
Hanák, Zdeněk Pohorský

Soupiska jednotlivých družstev v uplynulém ročníku:
Dorost:
Vojtěch Bednář, Pavel Brzobohatý, 

Jakub Kališ, Tomáš Kňůr, Adam Kršík, 
Marek Musil, Tomáš Omasta, Miroslav 
Otáhal, Luděk Páleník, Pavel Procház-
ka, Václav Troubil, Jakub Zaviačič 

Trenéři a realizační tým: Zdeněk 
Kučerka, Zdeněk Musil, Jaroslav 
Kališ

„A“ mužstvo:
Ivo Bedřich, Michal Bíza, Jan 

Brzobohatý, Michal Halm, Vít Hanák, 
Pavel Havlík, Jiří Horák, Karel Kňůr, 
Jan Kovařík, Martin Lössel, Josef Mik-
lík, Zdeněk Musil, Miroslav Peřina,  
Zdeněk Pohorský, Tomáš Procházka, 
Bohumil Říha, Michal Šedivý, David 
Šumberák

Trenér a realizační tým: Pavel Mik-
lík, Miroslav Skřivánek
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Konečné tabulky
A“ mužstvo - IV. třída sk. C:

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Brumovice 22 15 5 2 65:23 50 (17)
2. TJ Diváky 22 13 2 7 48:35 41 (8)
3. V. Hostěrádky 22 10 7 5 43:29 37 (4)
4. Bořetice B 22 10 3 9 57:35 33 (0)
5. FC Hustopeče B 22 9 5 8 51:47 32 (-1)
6. V. Němčice B 22 9 4 9 34:45 31 (-2)
7. Kobylí B 22 10 1 11 41:56 31 (-2)
8. H. Bojanovice 22 8 6 8 28:31 30 (-3)
9. Vrbice 22 6 7 9 27:31 25 (-8)

10. Němčičky 22 6 6 10 37:39 24 (-9)
11. Klobouky 22 5 5 12 23:38 20 (-13)
12. Vranovice B 22 3 5 14 20:65 14 (-19)

Žáci – základní žákovská soutěž, sk. B
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Šitbořice 20 17 1 2 112:15 52 (22)
2. Nikolčice 20 15 3 2 77:26 48 (18)
3. Klobouky 20 13 1 6 81:40 40 (10)
4. Bořetice 20 11 2 7 65:68 35 (5)
5. H. Bojanovice 20 7 5 8 44:50 26 (-4)
6. V. Hostěrádky 20 7 4 9 30:38 25 (-5)
7. Brumovice 20 7 3 10 46:59 24 (-6)
8. Šakvice 20 6 3 11 33:50 21 (-9)
9. Boleradice 20 5 5 10 32:52 20 (-10)

10. Pouzdřany 20 5 1 14 34:83 16 (-14)
11. Nosislav 20 2 2 16 22:95 8 (-22)

Dorost - III. třída
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Rakvice 22 17 3 2 101:14 54 (21)
2. Vranovice 22 17 3 2 103:29 54 (21)
3. Březí 22 15 4 3 83:24 49 (16)
4. Křepice 22 11 3 8 83:74 36 (3)
5. Perná 22 11 2 9 73:44 35 (2)
6. Ch. N. Ves 22 10 3 9 66:36 33 (0)
7. Brumovice 22 9 3 10 60:58 30 (-3)
8. Popice 22 8 4 10 44:57 28 (-5)
9. Přibice 22 8 2 12 64:59 26 (-7)

10. Klobouky 22 5 1 16 39:112 16 (-17)
11. V. Bílovice B 22 3 2 17 27:124 11 (-22)
12. Drnholec 22 3 0 19 23:135 9 (-24)
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Jarní část fotbalové sezóny 2007/2008
16.3.2008 Klobouky „A“ Brumovice 1:2

Dorost Klobouky Dorost Brumovice 0:11
23.3.2008 Vel.Hostěrádky „A“ Brumovice 3:0

Dorost Perná Dorost Brumovice 1:2
30.3.2008 „A“ Brumovice Vranovice B 3:0

Dorost Brumovice Dorost Vranovice 1:6
6.4.2008 Dorost Drnholec Dorost Brumovice 0:5

Žáci Nosislav Žáci Brumovice 0:1
13.4.2008 „A“ Brumovice Horní Bojanovice 1:1

Dorost Brumovice  Charv. Nová Ves 2:1
Žáci Brumovice Žáci Šitbořice 1:4

20.4.2008 Vel. Němčice B „A“ Brumovice 1:3
Dorost Popice Dorost Brumovice 2:1
Žáci Hor. Bojanovice Žáci Brumovice 1:1

27.4.2008 „A“ Brumovice TJ.Diváky 2:0
Žáci Brumovice Žáci Šakvice 2:4

1.5.2008 Žáci Brumovice Žáci Vel. Hostěrádky 5:1
4.5.2008 Kobylí B „A“ Brumovice 0:5

Dorost Březí Dorost Brumovice 3:2
Žáci Nikolčice Žáci Brumovice 3:2

11.5.2008 „A“Brumovice Hustopeče B 5:2
Dorost Brumovice V. Bílovice B 5:3
Žáci Brumovice Žáci Boleradice 4:1

18.5.2008 „A“ Brumovice Bořetice B 3:1
Žáci Brumovice Žáci Bořetice 1:2

25.5.2008 Dorost Křepice Dorost Brumovice 2:2
1.6.2008 „A“ Brumovice Klobouky 0:2

Dorost Brumovice Dorost Klobouky 0:3
Žáci Brumovice Žáci Pouzdřany 4:1

8.6.2008 „A“ Vrbice „A“ Brumovice 1:1
Dorost Přibice Dorost Brumovice 0:1
Žáci Klobouky Žáci Brumovice 1:4

15.6.2008 „A“ Brumovice Němčičky 3:3
Dorost Brumovice Dorost Rakvice 2.2

Po skončení jarní části fotbalové sezóny se umístila brumovická mužstva takto:
1. místo - IV.třída, sk.C, muži
7. místo - III. třída, dorost
7. místo -  žáci, základní žákovská soutěž, sk.B

Střelecká fotbalová soutěž
IV.třída, sk.C, muži
23 branek - Michal Bíza, Brumovice
20 branek – Martin Šauer, Bořetice
18 branek – Josef Miklík, Brumovice

Brumovičtí fotbalisté v Záhorské Bystrici
V sobotu 28. června 2008 se na fotbalovém stadionu v Záhorské Bystrici konal „Fotbalový turnaj o pohár starosty Vla-

dimíra Kuboviče“. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva: Voděrady, Ekonom, Brumovice a TJ.Družstevník. Naše družstvo 
skončilo na třetím místě.

Základní žákovská soutěž, sk. B
43 branek – Ondřej Kožíšek, Bořetice
30 branek – Radim Košvica, Šitbořice
29 branek – Jan Miklík, Brumovice
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Noční hasičské závody

V sobotu 28. června 2008 se ve sportovním areálu u sokolovny uskutečnily „Noční hasičské závody“, které pořá-
dal místní sbor dobrovolných hasičů. Této nevšední akce se zúčastnil  i hejtman Jihomoravského kraje, pan Stanislav 
Juránek. Na závody přijelo 7 družstev mužů a jedno družstvo žen.

Pořadí:
Muži místo družstvo čas

1. Tvrdonice 20,63
2. Pasohlávky 21,03
3. Brumovice A 22,89
4. Poštorná B 24,91
5. Brumovice „Ohniví šneci“ 30,87
6. Bořetice 34,11
7. Stanoviště /okr. Třebíč/ 41,42

Ženy Poštorná 29,02

Vaše ohlasy, náměty, reakce
Uveďme věci na pravou míru …

Reagujeme na některé myšlenky v příspěvcích „Jarní probuzení“ a „Slovo starosty“ v minulém čísle čtvrtletníku Nové 
Pokolení. Některá tvrzení, která jsou zde uvedena nás opravdu zamrzela a  donutila k zamyšlení. Vždyť většina z nás 
oblékáme své děti do kroje od útlého věku, sotva se udržely na nohou. Učíme je, aby byly na svůj kroj hrdé a pyšné. Před 
dvěma lety viděly, že i my o něco starší, kroji už odrostlí, jsme uměli se ctí také posílit jejich řady. Myslíme si, že se nám 
během několika let podařilo to, že brumovická mládež opět ráda v kroji chodí. Za ta léta nás to stálo hodně úsilí, času a také 
vynaložení nemalých fi nančních prostředků. Svým snažením k zachování tradic a hodů v Brumovicích přispíváme. Mrzí 
nás, že pan starosta uvedl, že odmítáme spolupráci a děláme naschvály. Tím vším snad?

Záleží na tom, co považuje pan starosta za spolupráci. Snad to, když jedna osoba - paní starostová, zasahuje do všech 
činností, které s hody souvisejí, nabízí a nutí jediné možné „své“ řešení? Snaží se různé věci měnit a osočovat jak mlá-
dež, tak rodiče a dokonce drze slovně napadnout pana Miroslava Miklíka – osobu, která má na hodech v Brumovicích, ale 
i dalších akcích letitou zásluhu a zkušenosti. To ale není spolupráce, pane starosto. Vždycky se rodiče a mládež nakonec 
na všem domluvili, někdy s emocemi, ale domluvili tak, že přijali různé návrhy a podněty více lidí. Netvrdíme, že i přes naši 
dobrou vůli proběhlo vždy všechno bez problémů. Nějaká „ostuda“ vždycky v hody byla a bude. Vždy však bylo vše vyřeše-
no, jak se říká „doma“, a nebylo podáno žádné oznámení na policii. Vždyť i od toho tady také starostu obce máme.

Pane starosto, to co provázelo minulé přípravy na hody a samotné hody – to nebyl návrh na spolupráci, ale snaha tvrdo-
šíjně prosazovat názor jedince. Spolupráci jsme neodmítali a naschvály jsme nedělali, tak jak to uvádíte ve svém příspěvku. 
Mrzí nás, že stačily pouze jarní a podzimní hody, aby se naše dlouholetá snaha zachvěla ve svých základech.

Pane Šedivý, to byly ty pravé důvody, proč brumovická mládež po tom všem poprvé odmítla nacvičit besedu. A dokonce 
„organizování a spolupráce“ paní starostové znechutilo i nás rodiče. Ani slůvko „dík“ za naši snahu ze strany pana starosty, 
jen kritika a neobjektivní názor jedné strany.

maminky brumovické krojované mládeže
„Hody byly, hody budú!“

Vážení spoluobčané, naše obec nepatří k největším,bohužel ani k nejmodernějším a nejprogresivnějším. Nicméně si 
povšimněte, že jeden moderní prvek jsme převzali. Pan starosta „komunikuje“ s občany prostřednictvím „médií“. Po několi-
ka opatrnějších náznacích, vyšel v posledním vydání Nového pokolení č.18 článek „SLOVO STAROSTY“, jehož obsah už 
přímo napadá a uráží některé občany a celé rodiny.Proto chceme touto formou reagovat na některá vyjádření.

1/Pan starosta v hodnocení krojového plesu píše: „…že předtančení z nepochopitelných důvodů odmítla nacvičit naše 
mládež“. Ty důvody jsou zcela pochopitelné a jsou dva: ing.Vavřinec Charvát a bc.Jana Charvátová. Pan starosta sklízí 
ovoce svého způsobu řešení incidentu po loňských odehrávkách. Přesto se stárci a chasa na nácvik dostavili, ale odmítli 
se nechat „buzerovat“od paní starostové.

2/V posledním  odstavci pak mimo jiné pokračuje: “….nerespektování pořadatelů, či činění „naschválů“ jak z řad chasy, 
tak jejich rodičů.“Přiznáme se, že bychom tento bod potřebovali konkrétněji specifi kovat. Rozumí se snad nerespektováním 
pořadatelů to, že marš krojovaných byl na plese znemožňován  těm, kteří se neúčastnili předtančení a nebyli pak starostou 
přivítáni ani ostatní i přespolní, krojovaní hosté /těm jsou totiž naše místní problémy cizí/? Nebo snad se rozumí naschvály 
chasy a jejich rodičů to, že některé rodiny už několik let oblékají své děti i sebe do krojů při hodech, plesech, na slavnosti 
božího těla, pouť v Žarošicích a dalších akcích? Nebo je naschválem, že tito rodiče se léta podílejí aktivně na akcích pro 
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Historka ze života
V minulém čísle č. 18 jste si přečetli vyprávění Vaška Lupače o strýcovi Burešovi. Mnoho lidí se dotazovalo, jak dopa-

dl celý příběh.   
Jak dopadli strýc Tomáš Bureš z Vrchního konca, když neposlechli manželku? No dobře, dopili s Vaškem pivo a strýc 

mazali za tetičků Rozků do vinohradu v „Nových“ Aby tam byli spíš, dali se přes podolky a svodnicu Harasku. Bývala tam 
dřív u vodojemu železná lávka anebo když se podařilo, tak se svodnica přeskočila. Jestli tam byli dřív a jak to dopadlo 
ve vinohradu, to už nevíme. Strýc uměli taky hlavně „mudrovat“

školu i obec-např. advetní zpívaní ve škole, dětský den, ochotnické divadlo, chrámový sbor, předhodovní nácviky zpěvů, 
volejbalový turnaj apod?

3/“Byl bych rád,kdyby se do přípravy hodů a odehrávek zapojilo co nejvíce občanů.Mým cílem je,aby hody byly svátkem 
všech občanů…….“ Toto prohlášení pana starosty je poněkud v rozporu s jeho vystoupením na dubnovém obecním zastu-
pitelstvu, kde prohlásil:“Po loňských zkušenostech nechcu mět s hodama nic společného.“

4/ Pan starosta píše o ctění všech výsad prvního stárka. Bylo by dobré připomenout, že první stárek má a měl i povin-
nosti a odpovědnost.

Ve stejném čísle NP v článku „Jarní probouzení“se šéfredaktor tohoto periodika také vyjadřuje k tématu krojového plesu. 
Nechceme  pana ing. J.Šedivého podezřívat z laciné servilnosti vůči vedení obce, jeho názor patrně vychází z nedosta-
tečné informovanosti. Mládeži nebylo něco vytýkáno, na mládež bylo starostou obce učiněno trestní oznámení. Následně 
pak byla tato záležitost vyšetřována policií ČR, trestní komisí v Kloboukách a uděleny pokuty a poplatky za správní řízení. 
Paradoxně, jak je u nás zvykem, nebyli potrestáni hlavní viníci, respektive viník.

Přes všechny tyto peripetie bychom chtěli uklidnit zejména starší spoluobčany, že hlavně zásluhou pana Miroslava Mik-
líka a za přispění rodičů a chasy-“naschválistů“- jsou přípravy na letošní hody v plném proudu.

Za rodiče brumovické chasy:
Hanákovi, Kňůrovi, Košuličovi, Musilovi, Otáhalovi, Šemorovi, Zaviačičovi a další.

Pozvánka na výstavu
Klub přátel Dr. Jana Herbena a historie obce v Brumovicích připravil pro občany Brumovic a ostatní zájemce o historii 

další, v pořadí již 14. výstavu. Nazval ji NÁVRATY DO DĚTSTVÍ.
Všichni jsme jednou byli mladí a toto období považujeme za nejlepší léta života. Často se nostalgicky vracíme ve vzpo-

mínkách do dětství, prohlížíme staré fotografi e a připomínáme si, co jsme tehdy tropili za hlouposti. Členové klubu Vám 
chtěli umožnit vrátit se do dětských let připomínkou toho, co existovalo před mnoha a mnoha lety. Rozhodli jsme se vrátit až 
100 let zpět, tedy do období, které si již nikdo nepamatujeme, ale známe je z vyprávění našich rodičů a prarodičů. 

Na výstavě najdete všechno to, co připomíná dětská léta prožitá v Brumovicích. Jsou to především fotografi e, dětské 
oblečení, hračky, knihy, obrázky, školní potřeby, učebnice, výkresy, kočárky. Rozhodli jsme se také zpracovat seznamy dětí, 
které se v Brumovicích narodily a které zde chodily do školy, a to v období sta let. Dá se říci, že se nám z toho hodně poda-
řilo. Je to však nesmírně obtížná práce, která nikdy nebude úplně dokonalá. Skutečně máme seznamy ročníků včetně data 
narození od r. 1900 do r. 2007, které však stále doplňujeme a upřesňujeme. Počítáme i s Vaší pomocí. Naše výstavy vždy 
pojímáme hodně velkoryse, co se týče počtu exponátů. Svědčí o tom výčet počtu jednotlivých druhů vystavených věcí. Na 
výstavě je umístěno např. 363 fotografi í, 26 dětských oblečení, 4 kočárky, 109 různých druhů hraček, 35 učebnic, 16 sešitů, 
30 výkresů, 16 ručních prací a spousta dalších zajímavých věcí. 

Výstava byla slavnostně otevřena v neděli 22. června 2008 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Je otevřena 
každou neděli od 14 do 17 hodin, a to až do konce roku 2008. Po dohodě se členy klubu je možné ji navštívit i v jinou dobu. 
Vchod na výstavu je dvorem. 

Srdečně Vás zveme vrátit se na chvíli do dětství.      – Josef Šedivý – 

Námět k zamyšlení 
Po přečtení předcházejících dvou článků (Uveďme na pravdou míru a Hody byly a hody budů), ve kterých se 

pisatel zmiňuje o spoustě problémů a hlavně o nedorozuměních na jedné straně mezi mnou a mojí ženou a na druhé 
straně chasou a jejími rodiči, reaguji na ně pár řádky. Jsou to články plné nepravd plynoucí z neznalosti celého letitého 
problému. Je zarážející, že v obci stále již několik let vládne faleš, závist, pomluvy, lež a snaha zamést všechno pod 
koberec. Mrzí mě, že snaha moje a mojí ženy řešit problémy slušně, upřímně, disciplinovaně, na rovinu a hlavně 
srdcem, naráží stále na odpor několika jedinců, kteří nejsou schopni si zamést před vlastním prahem, a tím uráží a potí-
rají dobré jméno celé mojí rodiny. 

Váš starosta, Vavřinec Charvát
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Běh Parkem Dr. Jana Herbena

Foto: Vlasta Bedřichová

Dětský den

Návraty do dětství


